
Кнауф България ЕООД, 1618 София, ул. Ангелов връх 27 
 тел.: (+ 359) 2 917 89 10, факс: (+ 359) 2 850 21 94,  

www.knauf.bg, е-mail: info@knauf.bg 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ 

Br. No.0378_Klebespachtel_M_2018-12-13

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Knauf Klebespachtel - M
2. Предвидена употреба или употреби: GP Лепило за външна и вътрешна употреба
3. Производител:

Knauf Zemun d. o. o., Batajnicki put 16b, 

11080 Zemun, Srbija Tел.: +381 11 207 45 00, Факс: +381 11 207 45 52, E mail: info@klauf.rs 

4. Упълномощен представител: не се прилага

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните

показатели: Система 4

6. а) Хармонизиран стандарт:
Нотифициран орган(и): 

EN 998-1:2017

Институт IGH (NB 2477) извърши класификацията на реакция на 
огън въз основа на изпитанията номер br.72570/047/18-097/ и 
класифицира продукта в клас А1. Oпределянето на типа на
продукта въз основа на изпитването на типа на изделието и 
фабричен контрол се извършва от производителя. 

b) Европейски документ за оценяване: Не е приложимо / Европейска техническа оценка: Не е

приложимо
Орган за техническа оценка: Не е приложимо / Нотифициран орган(и): Не е приложимо

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики 
Експлоатационни 

показатели 

Реакция на огън - R2F А1
Водопипиваемост Wc2

Адхезия ≥ 0,08 N/mm - разрушение тип В

Коефициент на дифузионно съпµротивление - µ

Коефициент на топлопроводност – λ10,dry,mat 

Опасни субстанции - DS NPD 

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация: Не е

приложимо

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с

декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни

показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея

се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Тодор Деловски, Управител 

Земун, 13.12.2018

Якост на натиск CS IV
μ ≤ 25

≤ 0,82W/(m.K) при P=50% 
≤0,89W/(m.K) при P=90%

NPDТрайност
2

http://www.knauf.bg/
mailto:info@knauf.bg



